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Празничен училищен брой 2, 

Посветен на патронният празник на училището 

Издаден на 18.02.2022г. 

 

В този брой ще прочетете: 
 Чиста класна стая; 

 По Коледа стават чудеса!.; 

 Mесец на ИТ; 

 Лично творчество на учениците от  

СУ „Васил Левски“.; 

 Поздрав за учителите, учениците и 

служителите на училището; 

 Забавна страница. 



 
2 

 

 

 

 

 

В часовете по 

изобразително изкуство 

шестокласниците 

работиха по темата 

„Плакат“. 

Плакатът е лаконично, по 

правило голямо форматно 

изображение, 

съпроводено с кратък 

текст, направено във 

връзка с агитационни, 

рекламни, 

информационни или 

учебни цели. 

 Плакатът играе важна 

роля като визуална 

комуникация в 

убеждаването на 

адресата. 

 

Съвременният плакат се 

осмисля като съобщение, 

което трябва да бъде ясно 

и разбираемо и което е 

адресирано до зрителя, за 

да породи у него 

определени изводи и 

действия. 

 

Плакатът е предназначен 

да бъде бързо възприет. 

Той трябва да привлече 

вниманието на зрителя и 

да го насочи в  

определена посока, да му 

предостави информация, 

да го убеди в дадена идея.  

 

Плакатът трябва да бъде 

видим от голямо 

разстояние, да се 

откроява сред другите 

източници на информация 

и да е понятен. 

За да се привлече 

вниманието на зрителя 

към плаката, се използват 

различни изразни 

средства и похвати: 

категорични и ярки 

цветове, контраст, 

стилизация на формата, 

разно мащабни фигури и 

изображения и др. Важно 

значение има текстът, 

подходящо оформен 

съобразно 

предназначението на 

плаката. Тъй като текстът 

заема важно място в 

плаката, той също трябва 

да привлича вниманието, 

включително чрез цвета. 

Учениците от 6 клас 

призовават всички, да 

пазим чисти и уютни 

класните си стаи.
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Приключи нашата 

благотворителна 

изложба-базар. През 

топлия и уютен месец 

декември учениците и 

учителите на СУ „Васил 

Левски“ се отдадоха на 

коледни емоции, 

изработваха в часовете 

по изобразително 

изкуство и  

 

 

 

технологии и 

предприемачество 

коледни картички, 

сувенири и сурвачки. 

Спонтанно възникна 

идеята да помогнем на 

Нурфет, като дарим 

средствата събрани от 

продажбата на 

изработените изделия.  

 

 

 

 

Благодарим за 

всеотдайността на 

всички ученици, учители 

и граждани на Опака. 

Събраната сума е 460,00 

лв. и ще бъде преведена 

по банковата сметка на 

Нурфет. 

Пожелаваме й бързо 

оздравяване! 

По Коледа стават 

чудеса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През учебната 2021/22 година в месеца на 

информационните технологии бяха 

обявени следните конкурси на училищно 

ниво: 

1. V клас – компютърна рисунка на тема 

“Моите детски мечти” 

2. Конкурс за рекламна брошура на 

училището за прием в 8 клас – учениците 

от 8 клас. 

Петокласниците трябваше да нарисуват на 

компютър детските си мечти. Учениците се 

постараха да изобразят в цветове и форми 

мечтите си. 

„Моите детски мечти“ - победители: 

1 място – Мехрин Мустафов – 5 клас 

2 място – Арзу Мехмедова – 5 клас 

3 място – Емре Мехмед – 5 клас 

По втория проект за изработване на 

рекламна брошура на училището, 

осмокласниците се състезаваха и показаха 

следния резултат: 

1 място – Селин Метин – 8 клас 

2 място – Мелек Османова – 8 клас 

3 място – Кезбан Нехтинова – 8 клас 

За втора година учениците на СУ „Васил 

Левски“ в месеца на информационните 
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технологии творят и за национални 

конкурси – V национален конкурс „Ще 

обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“ 

със съдействието на община Стара Загора. 

Участие с рисунка взеха – Селин 

Сюлейманова – 6 клас, Айча Руждиева – 7 

клас, Айча Хасанова – 

7 клас 

С проект „Вкусът на 

моето детство“ 

/мултимедийна 

презентация/ участва 

Бенгю Ебазер Басри от 

9 клас. 

Изпратихме и рисунки 

за участие в 

националния конкурс 

„Моите детски мечти“ – 2022 г. към 

Министерство на образованието и науката 

и национален дворец на децата. Тук се 

включиха и малките ученици от начален 

етап под ръководството на г-жа Даниела 

Славова: Ада Мустафова Руждиева, Шуле 

Айхан Хасан и Каан Хюлкяров Сюлейманов 

всички от 2 клас. 

Шестокласниците нарисуваха своите 

рисунки под ръководството на г-жа Пелагия 

Трифонова: Селин Сюлейманова, Акън 

Ибрям, Джансу Айретинова и Еда 

Шемсиева 

Очакваме с нетърпение резултатите през 

февруари. Успех на всички участници! 

За положения труд и старание 

победителите получиха награди - папка с 

копче, DVD диск, химикал и др., а също и 

грамота от ръководството на училището. 
Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най – великия българин на всички времена, 

който е последовател на Георги Раковски, 

участва в първа и втора българска легия, 

създал много революционни комитети в 

България, изрекъл велики думи и издигнал 

идеята за свята и чиста република. Кой е той? 

 

Берк Басриев, 12. клас 
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Апостолът на свободата 

Смел е нашият герой!  

Народа не предаде!  

Гордеят се с него хора безброй.  

Опора бе на всички той!  

 

Целта му бе мечтата си да сбъдне – 

 свобода да го прегърне.  

Жител равен да е с всички хора той.  

Предавали го много, ала смело продължавал като войн.  

 

Със своята храброст названието си получи.   

Велик бългaрин бе Левски!  

Апостолът ни е рядкост! 

Жертва се за всички  без дори да се замисли.  

Дали ще продължим по стъпките му- от нас зависи. 

 

Алис Заимова, 12. клас 

Обичаме те, Апостоле 

Апостоле Апостоле, 

ти плати висока цена 

за нашата свобода.  

Ти бе безстрашен юнак, 

 

ти бе нашата гордост. 

Обичта ни към теб е голяма, 

а благодарноста ни безкрайна. 

Винаги живей в сърцата! 

 

Мелек Мехмедова, 8. клас 

Училище мое! 

Училище мое!  

Училище любимо! 

Научи ме на нашата азбука,  

научи ме на четмо и писмо,  

попадайки в света на книгата . 

 

Училище любимо-  неповторимо! 

Ти си толкова щастливо! 

Тука има учители чудесни, 

които  ни учат без умора,  

за да станем умни хора! 

 

Всеки септември отваряш вратата си – 

нови деца да приемеш до нас ти.  

Училище мое, днес ти празнуваш, 

Ах, как тъй хубаво светиш, 

нека пеем за теб, за да пребъдеш! 

 

Бенгю Ебазер, 9. клас 

Моето училище 

Докато за някои е мъчилище, 

за други е светилище. 

Докато някои не искат да учат,  

други искат да сполучат. 

 

Но всеки знае, щом учебника отвори,  

чудеса ще сътвори. 

И когато се научи, 

всяко препятствие ще прескочи. 

 

В моето училище е много интересно,  

Знанията, спорта са нещата полезни. 

Учете, за да знаете и не се бавете, 

време не губете и успехи постигнете! 

 

Сузан  Юмерова, 9. клас 

Учители- будители 

Учителите ни мили с много знания ни даряват! 

Всеки предмет с тях е много интересен и лесен- 

преоткриваме света голям, пъстър и мистериозен. 

Посрещат ни с усмивки, с мъдрия щедър поглед 

и сякаш Паисий, Ботев, Вазов... в тях проговарят- 

знанието е единственият път към успех уверяват.  

Това са нашите будители- нашите мили учители, 

добри, отговорни, грижовни и много търпеливи. 

С мъдростта безкрайна в едно свещено място  

се раздават без да се щадят учениците да изучат! 

Учители- будители  с много знания всички даряват! 

 

Селин Сюлейманова, 6. клас 
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Поздрав за учителите, учениците и 

служителите на училището 

Скъпи ученици, уважаеми колеги! 

   На тази дата едно бесило пробива земята със страшна 

сила и завинаги оставя извор, от който блика преклонение 

и гордост.  

    Всяка година на 19 февруари ние си спомняме за него – 

патрона на нашето училище Васил Левски. Припомняме 

си неговото дело, опитваме се да научим нещо ново за 

него. Но винаги се прекланяме пред силата на духа му, 

пред неговата саможертва и отдаденост към каузата. 

Опитваме се поне малко да приличаме на него, на 

Апостола! 

   Нека  бъдем достойни хора, добри граждани, с чисти 

сърца, като Левски! 

 Желая ви здраве и силен дух!  

 Честит празник! 

Ивета Иванова – зам. Директор на СУ „Васил Левски“ 

Уважаеми ученици, учители и служители на СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака, 

19 февруари – патронният празник на нашето училище, винаги е 

ден, в който свеждаме глави пред подвига и саможертвата на 

великия син на България, Апостолът на свободата Васил Левски. 

Този ден е ден на равносметка, той изисква от нас да бъдем 

достойни продължители на Левски на полето на знанието и 

възпитанието, на грижата за нашите ученици и за тяхната 

отговорност за подготовката им, призвани да бъдат бъдещето на 

родното място и родината ни България. 

Ето за това поздравявам всички с патронния празник на 

училището и ви пожелавам здраве, всеотдайност и успехи. 

Обичайте училището и знайте, че успехите на всеки един от вас 

са успехи и на училището! 

Честит празник! 

Борислав Борисов – директор на СУ „Васил Левски“ 

гр. Опака 
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1. Апостолът и масонството Левски беше набутан в 

заговор със "свободните зидари" в последните години. 

Близкото му познанство със "заклети" масони го уличи в 

тясна близост с тайнственото братство. Твърди се, че 

използвал техният маниер на шифроване на документите. 

Фактът, че завършва писмата си само към доказани  

посветени с "Целувам те", говорело за обвързаност с тяхната 

дейност. 

 

2. Предателят Бедният поп Кръстю над век беше 

охулван като най-мразеният свещеник в историята. 

Последните няколко десетилетия се извадиха документи, 

които го оневиниха. Все още, обаче, в паметта на българите 

той присъства като Юда в Библията. Напоследък се твърди, 

че отчето просто бил удобна жертва на амбициозни 

съратници на Левски, които искали да го отстранят от 

позициите му в революционните комитети. 

съратници на Левски, които искали да го отстранят от 

позициите му в революционните комитети. 

 

3. Прякорът "Джингиби" е любимото прозвище на народа, макар в учебниците и литературата 

да е Апостолът на свободата. В действителност той е наричан с над десет имена в 

революционните 

среди и тогавашната общественост. Долу-горе толкова са и фалшивите му названия в 

документите. 

Сам се подписва с над тридесет псевдонима. Любопитно, че повечето от тях са с корен "аслан" 

(лъв – 

тур.ез) и "дервиш" ( скитник, аскет и мисионер). Никой не знае кой го нарича за първи път 

"Джингиби" (Неуловимия) и защо точно този прякор е най-близко до сърцето на нашенеца. 

Изработила - Дерйа Мехмедова от 9 

клас с помощта на П. Трифонова и С. 

Юсеинова 


